
 

 

Škoda tour 2023 
Info om Škoda Tour: 
 

 Værelser 
 
 Enkelt værelse 
Uden toilet og bad. Fælles bad og toilet på gangen. 
Linnedpakke kan tilkøbes eller medbring selv og sengelinned, håndklæder m.m. 
 
Dobbelt værelse 
2 dobbeltværelser deles om Toilet og bad.  
Linnedpakke kan tilkøbes eller medbring selv sengelinned, håndklæder m.m. 
 
3 sengs værelse 
2 tre sengs værelser deles om Toilet og bad 
Linnedpakke kan tilkøbes eller medbring selv sengelinned og håndklæder m.m. 
 

Campingvogne. 
 
Der er ikke mulighed for opstilling af campingvogne på skolens område. 

Det er ikke tilladt at medbringe hund 

Udflugter: 
Sejltur med SVANEN fra Hobro til Mariager og retur med veteranjernbane til Handest 
DER TAGES FORBEHOLD FOR PRIS DA SELSKABET IKKE HAR KUNNET KOMME MED EN ENDELIG PRIS FOR 
2023 endelig pris kommer på opkrævningen men det forventes ikke at prisen ændres  
 
 
                                                                                

         



 

 

Forklaring til tilmeldingen til Škoda-Tour 2023 
Deltager nr. 
Dit/jeres deltagernummer til det internationale Škoda-Tour.  Har du/I ikke tidligere deltaget vil du ikke have et 
sådant nummer, men får det tildelt i forbindelse med din tilmelding. Nummeret gør det lettere for 
organisationen at tjekke tilmeldinger m.m. 
 
Antal gange du har deltaget: 
Denne oplysning kan organisatorer bruge til at udnævne det hold eller den familie, som har været med flest 
gange.  
 
Er du førstegangsdeltager kan vi også være klar til at hjælpe dig til rette med de ting som tidligere deltagere 
kender til. 
 
A. Kontaktperson: 
Vi vil gerne kende navnet på den, som er kontaktperson omkring alle spørgsmål og som står for afregningen. 

B. Deltagere: 

Vi vil gerne have data på alle personer, der ønsker at deltage i Škoda-Tour. Hvis der er fem eller flere 
personer, så benyt venligst en ekstra kopi af tilmeldingen.  

C. Bil: 

Vær venlig at give os dataene for den/de biler, som du/I vil komme til Škoda-Tour med. Vi gør opmærksom 
på, at udelukkende Škoda-biler accepteres til Škoda-Tour!!!  Skriv venligst om I kommer med et køretøj på 
egne hjul, eller om bilen fx er en veteranbil, som ankommer på en trailer. 

D. Ophold og forplejning / jeg bestiller: 

Skriv venligst antallet af personer og til højre skriver den samlede pris. 
 
Linned og håndklæder kan selv medbringes. Eller tilkøbes (ekstra håndklæde anbefales) 
 
Skæringsdatoen for rabat er barnets fødselsdag. 
 
Specialkost kan bestilles sammen med ophold – fx skånekost, vegetarkost eller lignende. 

. Deltagergebyr: 

Angiv venligst antallet af personer og skriv den samlede pris til højre. 
 
Børn indtil 6 år betaler ikke deltagergebyr. Børn fra 6 til 14 år får en reduktion på 50% - se 
tilmeldingsblanketten 
 
Evt. reparationer Vi vil være behjælpelig med at finde et værksted 
 
 
 
 
 
 

Bemærk 

 Send venligst tilmeldingen, så vi har den senest 26 februar 2023.  
 Tilmeldingsadresse: Hans Erik Hansen, Aadalen 34, DK-5620 Glamsbjerg,  
 tel +45 6154 0757 eller skriv pr. e-mail til: 
 Skodatour2023@gmail.com 
  

 
 Deltagerbekræftelsen og regningen med betalingsinformationer (Bankkonto mv) modtager du/I 

i begyndelsen af april 2023.  



 

 

 Alle bankgebyrer og andre omkostninger betales som tidligere år af deltagerne. 

 Enhver deltager i Škoda Tour fraskriver sig ethvert krav overfor arrangørerne for uheld, 
tyveri, brand og lignende. Forældre hæfter for evt. skader, deres børn måtte påføre tredje 
person.  

 
   Afbud: 

 Med bekræftelse af tilmeldingen er der tale om en bindende aftale. Ved afbud må du/I regne 
med følgende omkostninger: 

 Fra den 90. dag indtil den 50. dag til tour-starten        30% af prisen for bestillingen (du får altså 
kun 70% godtgjort) 

 fra 49. dag til 11.dag til tour-starten                            50% af prisen for bestillingen (du får altså 
kun 50% godtgjort)  

 fra den 10. dag før tour-starten                                    70% af prisen for bestillingen (du får altså 
kun 30% godtgjort) 

 ved udeblivelse uden afbud             100% af prisen – du får altså ingen godtgørelse 
  
 

Arrangørerne af Škoda-Tour 2023 

Hans Erik og Linda Hansen, Ole Andersen, Brian Madsen, Søren Thomsen 
Karen-Marie Stjerne Smidt, Per Søndregård 

 
Samt en række frivillige hjælpere fra Škoda Klub Danmark 

 


